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 بهسازی آثار تاریخی شهر گرگان با رویکرد جذب توریسم==

 1 هانیه یازرلو

 2 * غالمرضا میری

 3 مریم کریمیان بستانی 

........ 

 چکیده 

ـازی آثار تاریخی، از موضوع های بحث بر انگیز معماری اســت. امروزه  ه دلیل هزینه بچالش های موجود در زمینة بهسـ

ی این بافت اقتصادی مالکین بافت های فرسوده، یکی از روش های بهسازی و بازسازهای گزاف ساخت و ساز و عدم توان 

 ها، شــراکت بخش های عمومی و خصــورــی در این زمینه می باشــد. شــهر گرگان یکی از شــهرهایی اســت که به دلیل

ليا، این  کند.موقعیت ویژه ایی که در کمربند توریســـتی شـــمان ایران دارد، نيش مهمی در جيس توریســـم را ای ا  می 

ه رــور  بخانوار، در بازســازی و بهســازی بافت های فرســوده  280پالک، معادن  1040پژوهش با انتخاس جامعه آماری 

ست اده از فرمون کوکران تعداد  شده اند و با ا ری و یا دولتی وارد عمل  صو شارکت با بخش خ عنوان حجم  ن ر به 280م

ع آن کاربردی و توسعه ایی می باشد تحلیلی و نو -ن پژوهش بصور  توری ینمونه انتخاس شده است. روش تحيیق در ای

ست اده جهت تح ست. همچنین، ابزار مورد ا سنادی و پیمایش میدانی ا رور  ا   GISلیل،و نحوه جمع آوری اطالعا  به 

سله مراتبی Excel ، نرم افزار SPSSو سل رور  وجو AHP و تحلیل  شان می دهند در  شد. نتایج ن ساخت د زیرمی با

سازی های قانونی برای مشارکت عمومی و خصوری، انطباق ضوابط شهرسازی مطابق با اهداف کالن بهسازی و باززن ده 

های بافت های شــهری، کافی بودن تســهیال  و بســته های تشــویيی، همکاری و مشــارکت مالکین، افزایش ن ار  نهاد

این شراکت و  متخصص، متمون و بومی منطيه، می توان به موفيیت مربوطه بر مشارکت و نیز، است اده از سرمایه گياران

 .باز زنده سازی و بهسازی شهر گرگان به رور  پایدار و افزایش جيس توریسم امیدوار بود

 اهداف پژوهش:

ساز یو مردم را در بهساز ینحوه مشراکت دولت، بخش خصوربررسی  .1 هر ش یبافت فرسوده مرکز یو باز زنده 

 . گرگان

 برآیند تاثیر راه کارهای باز زنده سازی و بهسازی شهر گرگان در جيس توریسم. .2

 سواالت پژوهش:

ی نوسازی بافت فرسوده مرکزی شهر گرگان نيش مهم شراکت بخش های عمومی و خصوری چگونه می تواند در .1

 را ای ا  کند؟ 

 باز زنده سازی و بهسازی شهر گرگان در جيس توریسم ماثر هستند؟  چه راه کارهایی .2

 

 مشارکت، بهسازی، باز زنده سازی، بافت فرسوده، میراث معماری، شهر گرگان.واژگان کلیدی: 

                                                           
 yazarloo@yahoo.com. ایران زاهدان، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد زاهدان،، انشکده علوم انسانی، دبرنامه ریزی شهری رشته جغرافیا و,دانشجوی دکترا  1
 mirigholamreza@yahoo.com. ایران زاهدان، زاهدان، واحد دانشگاه ازاداسالمی، دانشکده علوم انسانی، استادیار گروه جغرافیاو برنامه ریزی شهری، )نویسنده مسئون(*  2

 karimian@yahoo.com. ایران واحدزاهدان، زاهدان، دانشگاه ازاداسالمی، دانشکده علوم انسانی، و برنامه ریزی شهری، استادیار گروه جغرافیا 3
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 مقدمه

ـور آتن»بیش از چهار دهه از تدوین  ـ ـور جامعة « منش ـ تخصصی معماری و شهرسازی در زمینة به عنوان نخستین منش

معاهده ها و منشــــــورهای  ،ریانت از بناها و بافت هــــــای ارزشمند فرهنگی و تاریخی می گيرد. در طون این مد 

مشکال  بافت فرسوده  قرار گرفته اند.مورد است اده متعددی در ایــن باره تهیه و تن یم شده که در بهسازی آثار تاریخی 

ــهرها همواره یکی از دغدغه های مردم و ــکونت و کار در این نوع بافت  مرکزی در ش ــت، زیرا س ــهری بوده اس مدیران ش

 بسیار پایین ،آن بدلیل فرسودگی شدید یا نسبی و استانداردهای مسکن در اشته استندشهری هرگز بازدهی مطلوس را 

 ی آنو خطر پيیری باالی مرکز شهر باشد. با توجه به گستردگی و اهمیت بافت فرسودههای دیگر شهر می تر از قسمت

ضوعا  در  ،ها سارا  جانی و مالی یکی از مهمترین مو ساماندهی بافت ميکور جهت جلوگیری از خ سازی و  با  ارتباطبه

سایی های  شکل گیری نیازهای جدید دچار نار شد که اکنون در پی تغییر الگوی زیست و  شهر می با بافت فرسوده مرکز 

ست. بافت فرسوده مر شدیدی گردیده ا ضایی  شکیل می کالبدی ف شهرهای کشور را ت شهر، بخش اع می از سطح  کزی 

دهند. اگرچه این بافت به دلیل داشتن مشکال  متعدد اقتصادی، اجتماعی، کالبدی، عملکردی، ترافیکی و زیست محیطی 

می د و برای کل گستره شهری یك تهدید جدی به شمار می باشهای مدیریت شهری و ن ام شهرسازی  از عمده چالش

ست های ناد؛ آی سیا س انه اتخاذ  سازی ومتأ شهری در زمینه به ره برنامه ریزی و مدیریت  سازی باز زند کارآمد در عر ه 

ست اده مجدد و حداکثری از این موقعیت را به مخاطره  شهر نه تنها امکان ا سوده مرکزی  بلکه به تدریج  انداخته،بافت فر

سودگی و نا شهرها و ایج کارآمدی بخش قابل توجهی از بافتموجب فر سته مرکزی و میانی  شدید بین های ه ضاد  اد ت

ه، با بافت فرسوده مرکز گشتيش عملکردی خدماتی شهرها ایجاد به ویژه بافت جدید که با تغییرا  در ن بافت های شهری

 (.36: 1386، دیگران)حبیبی و  که توان تطابق با این تغییرا  را نداشته، گردیده است

ضاهای  ساخت ها و ف سوده مرکزی به لحاظ برخورداری از خدما ، زیر شهری بافت فر ساخت های  ضعیت خدما  و زیر و

سبز  ضاهای  ستندباز،ف شهری  .(66-67، 1386)حبیبی و دیگران،  و عمودی دچار کمبودهای جدی ه ضاهای  سلماً ف م

د و مکان هایی افسرده، مغشوش، ماعی نیز می گردنبسترساز ناهنجاری های اجت ،ها بیش از حد فرسوده، مخروبه و بیغوله

(. لزوم مداخله هدفمند، ح ظ هویت 15: 1389قوام پور و علی اکبری، ریزند ) امن و بدون مشــارکت ســاکنان را پی مینا

 .بافت مرکزی و تکامل و پویایی آن به من ور ح ظ ساختار شهر، ضرور  بررسی موضوع را مطرح می سازد

شارکت ا سوس میامروزه م شود و بدون در ن ر گرفتن اهمیت آن نمی  ز مهمترین معیارهای موفيیت در برنامه ریزی مح

شت. شی برنامه ریزی ها دا سازی  توان امید چندانی به اثربخ شهری به عنوان و باز زندبه سوده مرکزی  سازی بافت فر ه 

شور )برنامه پن سعه ک ست های دولت در برنامه های تو سیا شود. از این رویکی از اهداف و  سوس می  مدیران و  ،جم( مح

سازی  ره به سعی در اجرایی نمودن اهداف برنامه پنجم و باز زندمتولیان عر ست ها و برنامه هایی  سیا سازی با اتخاذ  ه 

ه سازی و باز زندتوسعه دارند. در این راستا وزار  راه و شهرسازی و وزار  کشور در سطح کالن اقدام به تهیه طرح های 

شروع  سطح محلی جهت  سهیالتی در اختیار نهادهای مدیریتی ذیربط در  شهرهای مختلف نموده اند و ت سازی برای  به

 .فرایند کار نهاده اند

ستا،  سوده مرکزی و ناکارآمد رنج می برد و این امر در این را شهرهای ایران از وجود بافت فر شهر گرگان نیز مانند تمام 

شته شهری را برآن دا شرایط هر محدوده یا منطيه روش بهینه برای   مدیریت  ست که با ارائه الگوهای جدید با توجه به  ا

سازی  شکال  مالی و باز زندبه سازی تجویز نماید. م سوی  –ه  سهیال  از  شدن ت ساکنین، به موقع پرداخت ن صادی  اقت
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پتانســیل های زیاد این بافت و دولت و به تأخیر افتادن روند بهســازی باعث شــد که بخش خصــورــی نیز به دلیل وجود 

معافیت ها و تسهیال  اعطای از طرف دولت در پروژه های بهسازی وارد عمل شود. اما این ورود بخش دولتی و  ،همچنین

شوند که این امر نیازمند تعریف  شود که مردم دچار بی اعتمادی و یأس ن ری باید به گونه برنامه ریزی و مدیریت  صو خ

در آنچه که مساله اساسی این روند در این پژوهش در ن ر گرفته شده است، اوال،  ،باشد. بنابراین سازوکارهای خاری می

قانونی برای مشارکت بخش های مختلف در روند  ه سازی کنونی یك مکانیزم و برنامه مشخص اجرایی وو باز زندبهسازی 

عالوه ، ه سازی  بافت فرسوده مرکزی شهرو باز زندزی ند کنونی بهساآیدر فر. ثانیا، ه سازی وجود نداردو باز زندبهسازی 

رور  لکه هایی که ه بر کمرنگ شدن منافع ساکنین، بافت مرکزی شهر گرگان نیز از الگوی خاری پیروی نمی کند و ب

هیچ ن م و ساختار قاعده مندی ندارند و ارتباط آن با حوزه اطرافش مشخص نیست دیده می شود و درکل می توان گ ت 

 .این فرایند فيط خانه ها بازسازی می شوند و بافت تغییری پیدا نمی کند در

تعداد خانوار و نیز  145616ن ر جمعیت و  480541دارای  1395شــهر گرگان طبق ســرشــماری ن وس و مســکن ســان 

گرگان(  هزار ن ر در بافت فرسوده )مرکزی شهر 126واحد مسکونی فرسوده )مرکز شهر گرگان( است. حدود  1040حدود 

دررد از شهروندان گرگانی ساکن در بافت فرسوده مرکزی هستند که  38زندگی میکنند. این آمار حاکی از آن است که 

عدد پرســشــنامه توزیع نمود؛ در این پژوهش جامعه آماری ما تعداد واحد  280توان با محاســبه فرمون کوکران تعداد می

 باشد.واحد می 1040مسکونی فرسوده مرکز شهر یعنی 

ش نیبدین جهت، در ا ر یپژوهش ابتدا با رو سپس در  یو طبيه بند یاقدام به جمع آور یلیتحل -ی یتو اطالعا  نموده 

س كی شنامه بر مبنا لیو تکم عیتوز ه،یاقدام به ته یدانیم یبرر س و  هیجهت تجز ز،ین تیدر نها دیروش کوکران گرد یپر

به  ARC GISپرداخته خواهد شد. همچنین، از نرم افزار  حینتا لیحلبه ت SPSSاطالعا  با است اده از نرم افزار  لیتحل

ــه ها هیته ــده و جهت رتبه بند یمنطيه )محدوده، کاربر ینيش ــت اده ش ــاخص ها، مول ه یو...( اس  مورد مناطق و ها ش

ست. در ا SWOT-AHP  یبیاز مدن ترک بررسی ست اده شده ا  هپرسشنام یپژوهش جهت انتخاس تعداد نمونه ها نیا

 (.1)تصویر  باشد، بهره گرفته شده است یانتخاس حجم نمونه م یروش برا نیکوکران که موثرتر یریاز روش نمونه گ
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ش جمع آوری اطالعات با رو

 آنالیز و طبقه بندی اطالعات

 بررسی میدانیتهیه و تکمیل 

ورود داده به 

 SPSSنرم افزار 
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مورد نیاز در 
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سعی بر ست که نماید و در نهایت الگو و  در این پژوهش  سبی را ارائه نماید. ه مکانیزم کلی واین ا شهر منا دف از انتخاس 

ه سازی وارد ندو باز زحدی بحث بهسازی  ه سازی بافت فرسوده است و تاو باز زندگرگان، پیشرو بودن در زمینه بهسازی 

ه باز زند ومشارکت در بهسازی که ن ر می رسد ه بليا،  .خصوری شده است –مکانیزم عملیاتی و اجرایی شراکت عمومی 

شهر گرگان می سایر بافتهای  ضایی  شهر گرگان منجر به انت ام ف سوده مرکزی  شارکت مهمچنین،  شود. سازی بافت فر

حال  مرکزی ملق خاطر به ه سازی بافت فرسوده مرکزی می تواند باعث تيویت هویت و تعباز زندشهروندان در بهسازی و 

شد.می ت این امر و شهر گردد شهر گرگان با سعه افيی بی رویه  سازی و ب واند مانعی جهت تو سازی در نهایت، به از زنده 

 می تواند در جيس توریسم و رنعت گردشگری بسیار تاثیرگيار واقع شود. شهر گرگان یخیآثار تار

 

 1تعریف توریسم

ازمان جهانی دربرگرفته است. براساس تعریف سگسترش بیشتری یافته و قلمرو وسیعی را در ده های اخیر م هوم توریسم 

ــود که به مان هایی خار  از محیط عادی خود به من ور گ ــم به کلیه فعالیت های افرادی اطالق می ش يراندن ایام توریس

سان می روند )توالیی،  سایر هدف ها برای مد  کمتر از یک سم در مع8: 1386فراغت، انجام کار و  سیع آن، (. توری نای و

ن که فعالیت های ه بر گروه اشاره شده، شامل افرادی می شود که در ارتباط با کار و حرفه خویش س ر می کنند و آناعالو

 علمی و تحيیياتی انجام می دهند.

دولت مبدا،  توریسم مجموعه تعامل هایی است که در فرآیند جيس و مهمانداری، بین توریست ها، سازمان های مسافرتی،

ـــود. به این ترتیب، دامنه تاثیرگياری بر محیط و تاثیرگيار دولت های میزبان ی آن از محیط و مردم محلی برقرار می ش

ست. در شده ا سم ارائه  سازمان جهانی توری ست که از طرف  شود. این جدیدترین تعری ی ا سیع تر می  سیار و تعریف  ب

يیرند را لحاظ رکت دارند و از آن تاثیر می پگردشگری و تعریف قلمرو آن، باید گروه های مختل ی که در این رنعت مشا

 (. 4-3: 1385کرد )زاهدی، 

 

 2بافت شهری

شهر شهری که به تبع ویبافت  رر  ضاها و عنا ست از دانه بندی و در هم تنیدگی ف یژگی های ، از ن ر فیزیکی عبار  ا

ا گسسته و یشهری به طور فشرده محیط طبیعی، به ویژه توپوگرافی و اقلیم در محدوده شهر یعنی بلوک ها ومحله های 

شده اند سلی، با ن می خاص جایگزین  ست که ن(. 85: 1379 )تو شهر کمیتی پویا و در حان تغییر ا شکل بافت هر  حوه 

ضای کالبدی شهر، دانه بندی ف سازد. بافت هر  شهر را در طون زمان نمایان می  سترش  شد و گ شهر و  گیری چگونگی ر

ایی بازرگانی عنارر شهری را معین می کند. حصون شرایط، ارتيا  اجتماعی مبتنی بر پوی چگونگی و فارله بین ،همچنین

محدوده  ها در ی انسانیرشد جمعیت، سبب جابه جایی مکانی و طبيه ا ورنعتی وسود آوری خدما  و افزایش خدما  و

شک سوی منطيه بیرونی و ت سبب  خرو  هر منطيه به  شده و در نتیجه  شهرها  ری از بافجغرافیایی  شهری یل نوع خا ت 

 (.15: 1388)پورجع ر،  در فضای جغرافیایی شهرها شده است

                                                           
1. Tourism 
2 urban tissue  
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   1بافت فرسوده

رره تکنولوژی ع شکل گرفته و تکوین یافته و امروزه در محا شهری در فرآیند زمانی طوالنی  سوده  ضر صربافت فر  و حا

ست شده ا شهری جدید گرفتار  سعه  شاهی،  تو ضای زمان 22 :1382)جهان  شته به ميت ارای د(. اگرچه این بافت در گي

آن گونه که  عملکردهای منطيی و سلسله مراتبی بوده ولی امروزه از لحاظ ساختاری و عملکردی دچار کمبودهایی شده و

 (.50: 1382)حناچی،  د جوابگوی نیاز ساکنین خود باشدشاید نمی توان باید و

 

  2بهسازی

ه در زمینه گردد کبه وضعیت بافت و عنارر درونی آن است و مجموعه اقداماتی را شامل می بهسازی، بهبود بخشیدن

بدی، همن یهکال با الگوی اول خت  ـــر آن میبه ح ظ و نگ وا نار فت و ع با کا پردازدهداری  نه غیر به و در زمی بدی،  ل

را به تنهایی  ها و بناهامجموعهتواند بافت شهری، فضای شهری، کند، بستر مداخله میبخشی درونی آن کمك میرونق

شامل گردد. در این گونه مداخلهو یا در مجمو رل بوده و با ح اظت کا ها، ع  شته ا مل از هر آنچه حد وفاداری به گي

سته مییابد. دامنه فعالیتوجود دارد، م هوم می شامل دو د سازی،  شند، یکی مجموعه اقدامهای به اتی که قبل از با

رر آن وارد میرویداد هر گونه خد سیب و آگردد و دیگری مجموعه اقداماتی که پس از وارد شه به بافت و عنا مدن آ

 گیرد.خسار  رور  می

 الف( گروه اون شامل:

  3حمایت -1

  4نگهداری -2

  5مراقبت -3

  6ح اظت -4

 س( و گروه دوم شامل موارد زیر است:

 7وحد  بخشی -1

 8احیا   -2

 9تعمیر -3

 

 

                                                           
1 Down texture 

2 Improvement 

3 Protection 

4 Maintenance  

5 Preservation   

6 Conservation  

7 Consolidation 

8 Restoration 

9 Repair 
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 1نوسازی

عاد کالبدی، و های شکلی در ابها و معاررسازی بافت و عنارر درونی آن را با ح ظ ماهیتنوسازی، بازآفرینی هستی

ستر مداخله می ستور کار دارد. ب سازی همنواخت با زندگی نوین را در ابعاد غیرکالبدی در د رر شهری، توامعا ند بافت 

شهری، مجموعه ضای  سازی وفاداری به گيها و بناها را به تنهایی و یا ف شامل گردد. در نو رور  در مجموع  شته در 

های عالیتباشــد. دامنه فهای کهن )چه فنون نوین به کارگیری گرفته شــود یا نه( مجاز می دار نشــدن ارزشخدشــه

 شود:نوسازی موارد زیر را شامل می

 2شدنالف( نو 

 3س( توان بخشی 

  4 ( تجدید حیا 

  5ث( انطباق

  6دگرگونی ( تبدیل و 

 

 7بازسازی

بنا نهادن  وبازســازی، دگرگونی کامل پیشــینه و ایجاد شــرایطی جدید در بافت و یا عنارــر آن را با برچیدن گيشــته 

سازهای جدید دنبان می ستر مداخله میساخت و  شهری، مجموعهکند. ب ضای  شهری، ف ها را به ها و بناتواند بافت 

زم باشــد با بازســازی وفاداری به گيشــته چندان مصــداق ندارد و هرجا که ال تنهایی و یا در مجموع شــامل گردد. در

 شود:بازسازی فرآیند زیر را شامل می تواند بازسازی رور  گیرد. فعالیتتخریب کامل می

 8الف( تخریب

 9سازیس( دوباره 

 (.1: 1385هندسین مشاور شاران ،)م 10 ( پاکسازی

 

 11مشارکت

به معنای درگیری و تجمع برای من وری خاص می باشد. در مورد معنای ارطالحی آن بحث واژه مشارکت از حیث لغوی 

ست ولی در شده ا ست. با پيیرش این  های فراوانی  رلی آن را درگیری، فعالیت وتاثیرپيیری دان مجموع می توان جوهره ا

عاط ی  مشــارکت درگیری ذهنی و»ا برای مشــارکت ارائه نموده اند: جوهر برخی از رــاحب ن ران مدیریت، تعریف زیر ر

                                                           
1  Renovation  

2  Renewal 

3  Rehabilitation 

4  Revitalization 

5  Adaptation 

6  Conversion 

7  Reconstruction 

8  Demolition 

9  Rebuilding 

10  Clearance 

11  Participation 
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ــتیابی به هدف ــت که آنان را برمی انگیزد تا برای دس ــخاص در موقعیت های گروهی اس  های گروهی یکدیگر رایاری اش

 (. 54 :1378 )طوسی،« شریك شوند دهند و در مسئولیت کار

 1خصوصی  -شراکت عمومی 

ا چند یعمومی یك توافق قراردادی و همکاری رسمی بین یك یا چند نمایندگی و نهاد عمومی و یك  –شراکت خصوری 

انا  خاص، های هر دو بخش برای تحویل خدما  با امک ها و دارایی نهاد بخش خصوری است. از طریق این توافق مهار 

نابع، هر بخش در سـودها و ماشـتراک گياشـتن شـود و عالوه بر به برای اسـت اده همه جمعیت به اشـتراک گياشـته می

سعه پایدار بدیهی است که این شراکت بر اساس ارون تو ضررهای احتمالی در تحویل خدما  یا امکانا  نیز سهیم است.

 گردهای توســعه شــهری رــور  میهای مصــوس در طرحو زیر ن ار  بخش عمومی و در چارچوس اهداف و ســیاســت

(Norment, 2007: 28).  

 معرفی منطقه مورد مطالعه

تان است و مرکز این اس گرگان است. شهر قرارگرفته است که در استان گلستان شهرستان های ایران یکی از شهرگرگان

وای هآس و  گرگان از شـــهرهای شـــمالی ایران اســـت،. اســـت ن ر بوده 480541، برابر با 1395جمعیت آن در ســـان 

و کوه، جنگل  نسبتاً گرم و شرجی است. اقلیم منطيه بسیار گوناگون و متنوع است دارد، هرچند تابستان های آن معتدن

ی شــود. بافت مو چمنزار، جلگه و دشــت، بیابان و شــوره زار، دریا و خلیج، رودخانه و تاالس و زمین کشــاورزی را شــامل 

سبك معما 150تاریخی گرگان، با مساحتی بالغ بر  سومین بافت با ارزش ودارای  ر ری پس از یزد وهکتار  ست و ا  هان ا

خورشیدی در فهرست میراث ملی ایران  1310ترین بافت تاریخی شمان ایران است. بافت تاریخی این شهر در سان وسیع

 (.2)تصویر  محدوده قاجاری شهر استرآباد است به ثبت رسید که محدوده آن منطبق بر

 

 
 محدوده مورد مطالعه: 2تصویر 

 شهر گرگانویژگی های کالبدی 

                                                           
1  Public–private partnership  

http://en.wikipedia.org/wiki/Public%E2%80%93private_partnership
http://en.wikipedia.org/wiki/Public%E2%80%93private_partnership
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 تشکیل می شود. یای هیبافت حاش و دیبافت جد ی،و مرکز میبافت قد بافت شهر گرگان از سه بخش

 افت قدیم و مرکزیب

ــهر را تشــکیل می داده و نزدیك به  ــهر مرکز ش ــهر را دربر می گیرد بافت قدیم با  5این بخش از ش دررــد مســاحت ش

شرده با کوچه  رور  به هم ف ضاهای ميهبی، تجاریهای تنگ و مساختمانهای قدیمی به  شی، در یدانچه ها و ف ، آموز

 مراکز هر محله تشکیل شده است.

مراکز تجاری شهر نیز در بازار  ،همچنین اغلب مراکز ميهبی شهر )مصلی،امامزاده نور،مدارس علمیه و مسجد جامع و ... (

ـــهر گرگان قرار دارند این بافت قباًل میدان بار قدیم و چهار راه میدان در  نعلبندان، خیابان رجائی و... این بخش از ش

 یکپارچه بوده و خیابان کشی های دوره پهلوی آن را به چند پاره تيسیم کرده است.

با توجه به اهمیت بافت قدیم، این بخش از شهر از سوی سازمان میراث فرهنگی به ثبت رسیده و طرح بهسازی و مرمت 

ش سکن و  سط اداره کل م ست. بافت قدیم این بافت تو ست اقدام ا سازی در د شهدهر  سبز م رلی بناهای  سه محل ا ، از 

 .(3)تصویر  میدان و نعلبندان تشکیل شده است

 

 
 (رانیا یشهر یو فرسوده گرگان )منبع: شرکت عمران و بهساز یمی: محالت بافت قد3تصویر 

 

 گسترش بافت جدید

سان  شهر عمدتاً بعد از  ست. در در  1340این بخش از  شده ا ساخته  صور  محله های جدید  شهر ب پیرامون بافت قدیم 

ست این بافت تا  شیده ا شکل بخ رور  جدید  شهر گرگان را به  شده و  سته  سالهای بعد این محال  با بافت قدیم پیو

شامل محله های گرگان پارس ،کوی ویال ، گرگانجدید  ست و  شهر گسترش یافته ا و ... مسیر رودخانه های شرق و غرس 

 می باشد.

 در این بخش عنارر کالبدی مهم شهر استيرار یافته اند که شامل ادارا  و دوایر دولتی می باشد.
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 ییبافت حاشیه ا

این بخش از شهر شامل کلیه شهرک ها، کوی ها ،محله هایی می باشد که پیرامون این بافت، گسترش جدید تا محدوده 

 است.استح اظی طرح جامع قبلی ساخته شده 

شیه ای بیش از  ست. بیشتر این  70در بافت حا شده ا ساخته  رور  پراکنده و جدا از یکدیگر  شهرک به  کوی و محله و 

محله ها بجز واحد های مســکونی و احیاناً مغازه های خرده فروشــی و واحد های آموزشــی فاقد ســایر مراکز خدماتی می 

س الت نشده و یا در بعضی محله ها دسترسی به واحد های مسکونی باشند. حتی بیشتر شبکه های راههای این محله ها آ

با اتومبیل امکان پيیر نیست)کوی محتشم ، اکبر آباد( در جنوس غربی شهر گرگان مناطيی وجود دارد که در نگاه اون یاد 

ست، شده ا شهر واقع  شه  شباهت دارد، در این منطيه که در حا ستا  ست و به رو ستایی ا خانه ها اغلب  آور خانه های رو

 کوچك و بیشتر کوچه های فرعی نیز آس الت نشده است و خانوار های با جمعیت زیاد زندگی می کنند.

شده اند، این  شهر واقع  شیه  شینی هستند که تيریباً در حا شیه ن سالم آباد، اوزینه، انجیراس، گرگان محله های حا محله ا

سان  ستایی 1375مناطق در آمارگیری  سان  جزو مراکز رو شده و  1385اما در آمارگیری  سوس  شهری مح جزو مناطق 

ـــالم آباد خانه های  ـــهر گرگان جای داده اند. خانه های این مناطق اغلب کوچك، آجری و در محله اس خود را در دن ش

سکان تپ ست که برای ا شده ا شتر روی تپه بنا  شم می خورد و خانه ها در این مناطق بی شتر به چ ه کاهگلی و قدیمی بی

 .حاشیه شهر را مسطح کرده و خانه های خود را بر روی آن بنا کرده اند

شده اند مانند کوی گلها، کوی علیمحمدی  ساخته  رون  شیه ای که با طراحی و ا ررف ن ر از چند مورد از مناطق حا

ی ساکنان راحت ها برا شهرک فرهنگیان، سایر شهرکها و محله ها بطور ناقص و غیر ارولی ساخته شده و زندگی در آن

 نیست.

ی تعداد شهرک ها به رور  ساخته نشده پیش بینی شده است که دارای طرح مصوس می باشند اغلب یدر بافت حاشیه ا

 .. هکتاری ویال شهر و 64مانند طرح آماده سازی    طرح های آماده سازیها زیر ن ر زمین شهری و به رور این شهرک

 (.4می باشند )تصویر 
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 بافت فرسوده(-محله بندی شهر گرگان )با تفکیک محدوده بافت قدیم: 4تصویر 

 

 محاسبه وزن نهایی معیارها و زیرمعیارها

در این مرحله معیارها و زیرمعیارهای مورد است اده از لحاظ میزان اهمیت نسبت به هدف پژوهش، توسط پژوهشگر، مورد 

ی انجام شــده وزن هر شــاخص و زیرشــاخص بر حســب میزان ميایســه زوجی قرار گرفت و با گرفتن میانگین از ميایســه

( ميایســا  زوجی 1تأثیرگياری در انواع مداخله در بافت فرســوده مرکزی شــهر گرگان مشــخص گردید. جدون شــماره )

 دهد.های نهایی آنها را نشان می ( نیز معیار و زیر معیارهای مورد بررسی به همراه وزن2معیارها و جدون )

 معیارها و زیرمعیارهای مورد بررسی در پژوهش -1جدول 
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ــده، پس از آن میانگین  ــبه ش ــور  زوجی محاس ــبت به یکدیگر بص در جداون زیر امتیاز دهی زیرمعیارهای هر معیار نس

 ها محاسبه شده است.هندسی و در نهایت وزن

 مقایسه زوجی زیر معیارهای عملکرد -2جدول

زیر معیــارهــای عملکرد 

 )فعالیت(

ـــعــه  توس

کاربریهای 

 مختلط

کت روز  مشـــار

ــخــش  ــزون ب اف

ـــی و  ـــور خص

ها  عمومی و گرو

جمن هــای  ن و ا

 داوطلبانه

ــود و  ــب ــه ب

ــــش  ــــزای اف

ــه  ــای ــــرم س

 اجتماعی

ـــــش ـــــزای  اف

فررتهای عرضه 

شده به جمعیت 

بــرای مــحــلــی 

ـــــش  ـــــزای اف

کت در  مشــــار

تهــای  ی ل فعــا

 اجتماعی

دخــــالــــت 

یم  ي ت مســــ

شهروندان در 

ایــــجــــاد 

ــدادهــا و  روی

یتهــای  ل فعــا

 فرهنگی

ین م  گ ن یــا

 هندسی
 وزن ها 

 0.1166314 0.6738039 5 0.25 0.3333333 0.3333333 1 توسعه کاربریهای مختلط

مشارکت روز افزون بخش 

خصـــورـــی و عمومی و 

جمن هــای  ن گروهــا و ا

 داوطلبانه

3 1 4 2 2 2.1689435 0.3754309 

ـــرمایه  بهبود و افزایش س

 اجتماعی
3 0.25 1 0.5 0.3333333 0.659754 0.1141994 

ضه  رتهای عر افزایش فر

ـــده به جمعیت محلی  ش

شارکت در  برای افزایش م

 فعالیتهای اجتماعی

4 0.5 2 1 3 1.6437518 0.2845234 

ــــتــيــیــم  دخــالــت مس

یجــاد  ــدان در ا هرون ـــ ش

رویـدادهـا و فعــالیتهــای 

 فرهنگی

0.2 0.5 3 0.3333333 1 0.6309573 0.1092149 

  
  

5.7772105 

 

 مقایسه زوجی زیر معیارهای فرم  3جدول
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 زیر معیارهای فرم
ست اده مجدد  ا

 از ابنیه خالی

ــه  ــــرمــای س

گياری درونی 

ــای  ــروه ــی )ن

-بخش عموم

 خصوری(

عداد و  افزایش ت

کی یت فضاهای 

شـــــهــری و 

مــکــانــهــای 

 فرهنگی

گوهــای  ل ا

ــل و  ــم ح

ــــل  ــــي ن

 مناسب

ــد  ح ظ پیون

کالبدی میان 

ــارــــر  ــن ع

ــمــی و  ــدی ق

 جدید

مـیــانـگـیـن 

 هندسی
 وزن ها

اســت اده مجدد از ابنیه 

 خالی
1 0.5 4 3 5 

1.9743505 0.3417481 

ســرمایه گياری درونی 

-)نیروهای بخش عموم

 خصوری(

2 1 3 2 4 

2.1689435 0.3754309 

افزایش تعداد و کی یت 

ـــهری و  های ش ـــا فض

 مکانهای فرهنگی

0.25 0.3333333 1 0.25 0.3333333 

0.3701072 0.0640633 

يل  مل و ن های ح الگو

 مناسب
0.3333333 0.5 4 1 4 

1.2167287 0.2106083 

ح ظ پیونـد کـالبــدی 

میان عنارــر قدیمی و 

 جدید

0.2 0.25 3 0.25 1 

0.5185686 0.0897611 

 6.2486985 

 

 مقایسه زوجی زیر معیارهای معنا -4جدول

 زیر معیارهای معنا

یده  غام ا اد

ـــــــای  ه

گی  ن ه فر

مه  نا در بر

 های آینده

تغییر نگرش 

و ادراک 

ساکنین از 

محل سکونت 

 خویش

ــت  ــوی ــي ت

ــاد  ــم ــت اع

ن س و  ب

شتیاق در  ا

 افراد

تـــحـــون و 

ــی  ــون ــرگ دگ

اعتبــار یــك 

ـــکـــان و  م

 ساکنین آن

برخورداری از 

تاریخ و  حس 

پیشــــرفــت 

ـــتــه،  )گــيش

 حان، آینده(

مـیــانـگـیـن 

 هندسی
 وزن ها

های فرهنگی  یده  غام ا اد

 در برنامه های آینده
1 0.3333333 0.25 0.25 0.25 

0.3494136 0.0604814 



 98 فصل زمستان 36 می، سال شانزدهم شمارهالپژوهشی مطالعات هنر اس - نشریه علمی

 بهسازی آثار تاریخی شهر گرگان با رویکرد جذب توریسم: مقالهعنوان 
330 

گرش و ادراک  ن یر  ی غ ت

سکونت  ساکنین از محل 

 خویش

3 1 2 0.3333333 3 

1.4309691 0.247692 

تيویــت اعتمــاد بن س و 

 اشتیاق در افراد
4 0.5 1 0.3333333 2 

1.0592238 0.1833452 

بار  تحون و دگرگونی اعت

 یك مکان و ساکنین آن
4 3 3 1 4 

2.7019201 0.4676859 

تاریخ برخورداری از  حس 

و پیشرفت )گيشته، حان، 

 آینده(

4 0.3333333 0.5 0.25 1 

0.6988271 0.1209627 

   6.2403537 

 

 مقایسه زوجی معیارهای اصلی -  5جدول

 فرم معنا معیارها
کرد  ل م ع

 )فعالیت(

ین   گ ن میــا

 هندسی
 وزن ها 

کرد  ل م ع

 )فعالیت(
3 4 1 2.2894285 0.6144107 

 0.2683686 1 0.25 1 4 فرم

 0.1172208 0.4367902 0.33333 0.25 1 معنا

   3.7262187 

 

های تعدیل شده به من ور رتبه بندی کل زیر معیارهای ارائه شده در هر سه معیار عملکرد، فرم و معنا الزم است که وزن

سبه وزن سبه گردد؛ محا رلی در میان کل محا ست که وزن هر زیرمعیار در وزن معیار ا رور  ا شده به این  های تعدیل 

سایر زیرمعیارها را  سه با  ست آمده برای هر زیر معیار قابلیت ميای رور  عدد بد شده و در این  ضرس  رلی  معیارهای ا

 شده است:ی محاسبه وزن تعدیل شدهدارند. جدون عوامل بین گروهی زیر معیارها نشان دهنده 
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 عوامل بین گروهی زیر معیارها  6جدول

 

 تحلیل فرضیات پژوهش

در این مرحله به رد یا  AHPو سپس تحلیل سلسله مراتبی  SPSSبر اساس یافته های موجود و تحلیل آنها با نرم افزار 

 پردازیم:قبون شدن فرضیا  می

 سازی و بنظر می شارکت در به سد م شهر گرگان منجر به باز زندر سوده مرکزی  سازی بافت فر ه 

 شود.فضایی سایر بافتهای شهر گرگان میانتظام 

های فرسوده مناسب ترین رویکرد است که توانمند فرضیه نخست قابل قبون است چرا که زمانی رویکرد ساماندهی بافت

شهری با توجه به راهبردهای جداون و نمودارهای  سازی یك بافت  شد. توانمند رور  گرفته با ستر  سازی آن بافت و ب

ضعیت  صمیم گیری های مربوط به محله و ادارۀ آن، بهبود و شارکت مردم در ت سازی زمینه های م صل پنجم، حداکثر  ف

ه سازی(، مياوم سازی و استاندارد سازی مصالح به باز زندده با است اده از شیوه های رایج مداخله )بهسازی و بناهای فرسو

یت  اولو

 تجمعی
 معیار عوامل بین گروهی زیرمعیارها اولویت نهایی

 عملکرد مشارکت روز افزون بخش خصوری و عمومی و گروها و انجمن های داوطلبانه 0.230669 1

مشــارکت در فعالیتهای افزایش فررــتهای عرضــه شــده به جمعیت محلی برای افزایش  0.174814 2

 اجتماعی

 عملکرد

 فرم خصوری(-سرمایه گياری درونی )نیروهای بخش عمومی 0.100754 3

 فرم است اده مجدد از ابنیه خالی 0.091714 4

 عملکرد توسعه کاربریهای مختلط 0.07166 5

 عملکرد بهبود و افزایش سرمایه اجتماعی 0.070165 6

 عملکرد شهروندان در ایجاد رویدادها و فعالیتهای فرهنگیدخالت مستيیم  0.067103 7

 فرم الگوهای حمل و نيل مناسب 0.056521 8

 معنا تحون و دگرگونی اعتبار یك مکان و ساکنین آن 0.054823 9

 معنا تغییر نگرش و ادراک ساکنین از محل سکونت خویش 0.029035 10

 فرم قدیمی و جدیدح ظ پیوند کالبدی میان عنارر  0.024089 11

 معنا تيویت اعتماد بن س و اشتیاق در افراد 0.021492 12

 فرم افزایش تعداد و کی یت فضاهای شهری و مکانهای فرهنگی 0.017193 13

 معنا برخورداری از حس تاریخ و پیشرفت )گيشته، حان، آینده( 0.014179 14

 معنا آیندهادغام ایده های فرهنگی در برنامه های  0.00709 15
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کار رفته در بناهای فرسوده مرکزی، بهبود توان اقتصادی ساکنان در راستای مشارکت بیشتر در امور مربوط به محل و.... 

 است.

  بافت فرسوده مرکزی می تواند باعث تقویت هویت  ه سازیباز زندمشارکت شهروندان در بهسازی و

 و تعلق خاطر به محالت مرکزی شهر گردد.

ه سـازی بافت باز زندپیرو فرضـیه اون و طبق پاسـخ شـهروندان می توان گ ت، بین مشـارکت شـهروندان در بهسـازی و 

و  این یك ميوله دوطرفه و رفتفرســـوده مرکزی و تيویت هویت و تعلق خاطر افراد، ارتباط مســـتيیمی وجود دارد. زیرا 

 فتد.برگشتی است که باید ات اق بیا

سدۀ  شهری به ویژه در طی  شد و گسترش  شور در پی تحوال  ر شهرهای ک بافت مرکزی به عنوان بخشی از بافت قدیم 

فرســودۀ محدودۀ مرکزی شــهری که زمانی بر اســاس وضــعیت  دگرگونی و تغییرا  عمیق شــده اســت. بافت اخیر دچار

اجتماعی و بر پایة الگوهای توسعة شهری شکل گرفته، اکنون با توجه به کهنه و فرسوده شدن و پایین بودن  -قتصادی ا

ه ســازی با تأکید بر باز زندوضــعیت کالبدی، زیســت محیطی اکثر ســاکنان، نیاز شــدید به تدوین راهبردهای بهســازی و 

بود وضــعیت کالبدی در چنین بافتی، مســائل اقتصــادی، مشــارکت مردم و کمك دولت دارد. ضــروری اســت که برای به

 اجتماعی، زیست محیطی، فرهنگی و جز آن، در مورد ساکنان مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد.

شدید کالبدی   سودگی  شهر گرگان با فر ستة مرکزی  ضای ه عملکردی به همراه  -در این جریان بخش قابل توجهی از ف

های فرسودگی، مواجه گردیده ت و سازهای بی هویت، به عنوان یکی از مهمترین گونهمشکال  زیست محیطی و نیز ساخ

فرسودۀ  مرکزی شهر گرگان، به علل گوناگون از جمله، قدمت، است اده از مصالح بی دوام و  است. بناهای موجود در بافت

 برخوردار نیستند. های رحیح ساخت و ساز، از استحکام و پایداری الزم کم دوام و عدم رعایت شیوه

سأله دیگر عدم کارایی و ناتوانایی این بافت سی م ستر ست. د شهروندان ا سخگویی به نیازهای  سب و ن وذ در پا های نامنا

کند، ســبب ایجاد ترافیك ، افزون بر اینکه عملیا  امداد رســانی در مواقع خطر را با مشــکل روبه رو میناپيیری این بافت

ساکنان به این بافت می سواره و گاه عدم امکان سوارۀ  سی  ستر شود. همچنین این معابر به علت دارا بودن پیچ و خم د

مخدر،  بسیار و عدم امکان ن ار  مردم و مسئوالن، زمینة بروز مشکال  اجتماعی عدیده ای از جمله خرید و فروش مواد

و  SPSSاز تحلیل پرســشــنامه با نرم افزار حضــور معتادان، وقوع جرم و غیره را فراهم آورده اســت. در این پژوهش پس 

، به بررسی گونه های مداخله، ابعاد مداخله، اهداف و راهکارهای اجرایی ارون شهرسازی SWOTتحلیل عوامل به روش 

 پرداخته شد. SWOTو در نهایت راهبردهای نهایی مداخله در بافت فرسود مرکزی شهر گرگان در قالب مدن 

سکونتگاه  سی به  ستر ساختد سی به زیر ستر شهر بدون د سب در  سب و امنیت اجتماعی و منا شهری منا ها و خدما  

ــغلی امکان ــادی خود را که همان روحیة همکاری ش ــرمایة اجتماعی و اقتص ــاکنان این نواحی س ــت. چنانچه س پيیر نیس

شخصی، دارایی سرق لی و داراییاجتماعی، ابتکارهای  ست، به میان نیاورند،  های نيدی و غیر نيدی(ها )زمین، حق  و ... ا

ستگاه شارکت اجتماعی و مالی مردم و نتیجه خواهد ماند. از اینهای دولتی در این زمینه بیاقداما  د سند م رو، در این 

ستگاه رون محوری مورد تأکید قرار گرفته و اقداما  د ری به عنوان ا سازی، بخش خصو سازی )ابزار ستر های دولتی به ب

 ها معطوف شده است.سازی و توانمندسازی( بر اساس اولویتتنهادسازی، ظرفی

سازی و با توجه به این شهری امری چندبعدی و بینباز زندکه احیا ، به سازی  ستگاهی میه  سند ماهیت د شد و این  با

 فرابخشی، ملی و خصلت محلی دارد، افق زمانی سند نیز به تبع ماهیت راهبردی آن بلندمد  خواهد بود.
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 ساز سعه افقی بی باز زندی و به شهر گرگان می تواند مانعی جهت تو سوه مرکزی  سازی بافت فر ه 

 رویه شهر گرگان باشد.

ست، به جهت اینکه بهسازی و  شهر گرگان این فرضیه نیز قابل قبون ا شهروندان بافت فرسوده مرکزی  سخ  با توجه به پا

سبب میباز زند سوده  سازی بافت فر ساکن و ه  شهر بخصوص شود تا افراد  سر  سرتا یا مالکین آنها اقدام به مهاجر  در 

 حاشیه شهر نکنند.

سازی و از آن ستباز زندجا که احیا ، به سیا ستلزم اتخاذ  شهری م سازی  های چند وجهی در حوزۀ عمران، خدما  و ه 

ست، انجام این وظی ه به ساکنان این نواحی ا صادی به  شهری و ارایة خدما  اجتماعی و اقت سکن  تنهایی از عهدۀ یك م

ستگاه شترک و هماهنگ مجموعة د ستلزم تعهد م شبرد آن در ميیاس بزرگ و مؤثر، م ستگاه دولتی برنیامده و پی های د

ستانی و محلی با همراهی و مشارکت مردم و فعاالن غیردولتی ها در حوزهدولتی و شهرداری های ذیربط در سطوح ملی، ا

ری می صو شد. به همین جهت درو خ سب به با ساز وکارهای منا سند برقراری  ضمین این  من ور ایجاد وحد  رویه، ت

 ها و نهادهای ذیربط مورد توجه قرار گرفته است.هماهنگی و همکاری دستگاه

 
 SWOTراهبردهای نهایی مداخله در بافت فرسودۀ شهر گرگان در قالب مدل  7جدول 

تژی  ترا اســـ

ــاجــمــی  ــه ت

(SO) 

  مشارکت حداکثر سازی زمینه های

صمیم گیری های مربوط  مردم در ت

 به محله و ادارۀ آن

  بایر ارزان های  ـــت اده از زمین  اس

باز  های  ـــا جاد فض قیمت جهت ای

 ت ریحی

  اشــتغان زایی در امالک خصــورــی

سازی و  سط مالکان پس از به باز تو

 سازی بافته زند

 

استراتژی 

انطبــاقی 

(WO) 

  ـــب برای کاهش ـــرایط مناس فراهم کردن ش

سیب های شارکت  آ ست اده از م اجتماعی با ا

 خود اهالی

  صالح به کار سازی م ستاندارد  سازی و ا مياوم 

 رفته در بناهای فرسوده

  بهبود شرایط امنیت اجتماعی با ایجاد فضاهای

 جمعی و پارک و فضای باز

  باز بهبود وضعیت مالی ساکنان برای بسازی و

ه سازی محل سکونتشان برای جلوگیری از زند

 بیشتر بافتفرسودگی 

  صاص دادن ضعیت معابر از طریق اخت بهبود و

 بخشی از اعتبارا  عمرانی به این مسأله

  بهبود وضــعیت ک ســازی از طریق اختصــاص

 دادن بخشی از اعتبارا  عمرانی به این مسأله
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تژی  ترا اســـ

 تدافعی

 (ST) 

  ـــوده ـــعیت بناهای فرس بهبود وض

مرکزی با اســـت اده از شـــیوه های 

 (بهسازی و بازسازی)رایج مداخله 

  ارــالح و بهبود شــبکه های داخلی

 بافت

  فراهم کردن زمینه های مالی برای

دســـترســـی و برخورداری مردم از 

 اعتبارا  و وام های بانکی

 تيویت نهادهای محلی 

ــرد  ــب راه

اقتضــایی 

(WT) 

  جلوگیری از ورود افراد پرخطر غریبه به داخل

 محله

 کاهش  جلوگیری از ورود مواد مخدر به محله و

 آسیب های اجتماعی ناشی از آن

  جلوگیری از فير اقتصادی اهالی و به دنبان آن

جلوگیری از آسیب ها و جرایم اجتماعی ناشی 

 از آن

  بهبود توان اقتصـــادی ســـاکنان در راســـتای

 مشارکت بیشتر در امور مربوط به محل

  ،ـــرانة کاربری های ورزشـــی تغییر و بهبود س

 درمانی فرهنگی و فضای سبز

 

 جذب توریسم وبهسازی آثار تاریخی شهر گرگان 

ـره و  ـهر  بدنه بافت های تاریخی واجد ارزش تاریخی، بخشی از پیک ـای گرگانش ـه دارای ارزش ه ـتند ک کالبدی،  هس

ـش مهمی را ای ا  و ...عملکردی اقتصادی، فرهنگی  ـهر ني ـن ش اند که با قابلیت های خود می توانند در جيس توریسم ای

 .کنند

قابلیت های ند که ح ظ و نگهداری این بافت ها و ارتيا  کی یت بافت های تاریخی جز ســرمایه های ملی به شــمار می آی

ســـاختار آن ها در معر  های ملی گردند. این بافت ها و کالبد  آن ها با اهداف خاص می تواند ســـبب ارتيای ســـرمایه

و چالش های این  راه تشخیص ارولی مسائل از تهدیدا این مشکال  و و چاره اندیشی برای رفع تمهیدا  بنیادی بوده 

 بافت ها ضروری است.

ــهر  ــهر تاریخی وگرگان اغلب بافت های تاریخی ش ــته های اولیه و بافت  در مرکز این ش ــده که همان هس کهن واقع ش

ـدادها وتمام نمای  آیینه ی کالبدی شهر و قدیمی شهر هستند، که شناسنامه ی تاریخی ـای روی ـونی ه  های بافت دگرگ

شوند.در گير زمان )تاریخی  سوس می  سی و از هنگام پیدایش تا به امروز( مح سا سایی روش ا شنا ست  شیوه ی با  در

دخالت های انجام گرفته در  طریق پی جویی پیشینه ی ، کـه ازگرگان مداخله در بافت های تاریخی واجد ارزش در شـهر

 دست آمده است.ه حیا  آن ها برم و استخوان بندی اریخی، شـکل گیـری، فمختلف تـ دوره های

ــا  -بستری برای تيابل روابط فرهنگی که عمال گرگانبستر بافت های تاریخی شهر  ــهر بـ ــن شـ شهرهای مهم تاریخی ایـ

ارزش واقعی بافت های  ،شهر با م هوم غیر بومی اشاین حاکم در  یامروز شهرسازی جدید و با ورود و تاریخی بوده است

شهر ی تاریخ سازی ورا ح ظ نمی کند. این  شهر  به سازی بافت های تاریخی در  ست که با توجه به  گرگاننو ضرورتی ا

ین هنر سبب بوجود آمدن ابنیه های تاریخی با ا این شهر که سرشار از زیبایی است و فرد حصـــر بـــهمن معماری غنی و

 .منسجم قرار گرفته اندی در برخی محورها و  ام نياط شهر گسترده شده اندکه در تم ارزش این شهر مـی باشـد
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شده در نحوه طراحیدر از آنجا که  شکوه  عوامل مطرح  سخ ها مربوط به عامل ع مت و  شترین پا شهری، بی در معماری 

 ( که مصادیق آن در شهر گرگان بارز است.82: 1398در معماری اسالمی است )چرخچیان، 

 :ارائه می شوند سمیجيس تور کردیشهر گرگان با رو یخیآثار تار یبهسازبه من ور به طور کلی پیشنهادا  زیر 

 توانمند سازی ساکنین بافت فرسوده مرکزی -1

 رعایت ارون معماری وشهرسازی -2

 ميیاس اقتصادی واقتصاد ميیاس -3

 جلوگیری از سوداگری زمین -4

 ه سازی سریع وکامل بافتباز زنداحیا و  -5

 توانمند سازی بخش عمرانی برای تامین مسکن گروههای هدف -6

 توانمند سازی بخش عمومی برای کمك بافتهای واقع در طرح های شهری  -7

 

 نتیجه گیری

فرســودگی در بافت بر اثر گير زمان، باالرفتن عمر بناها و همچنین کاهش ســطح فعالیت و عملکرد آن ات اق می افتد. به 

ها کاهش و قدر  رقابت را ازدست می دهد .پس ازاین شرایط  یت در بافت ،قیمت و ارزش آندنبان حيف عملکرد و فعال

شود.  شبکه اجتماعی آن نیز می  صمیم به ترک محله و بافت می کند و منجر به گسستگی  ریل ت کم کم مردم بومی و ا

شود  ساز هجوم افراد با درآمد پایین و مهاجر به این بافت ها می  ضوع زمینه  که به دلیل تنوع فرهنگی و اجتماعی این مو

 .نه مشارکت را بسیار کاهش می دهدمحال  را با معضل عدم حس تعلق مکانی روبرو می سازد که زمی

در ایران بازسازی و بهسازی بافت های فرسوده به اشکان مختلف از قبل انيالس شروع شده است. در ابتدا هدف این طرح 

ها روان بخشی بافت های قدیمی بوده و بیشتر مربوط به شبکه دسترسی بوده است .سپس در ادامه بحث بهسازی بافت 

ساختاری شده که به دلیل نبود رابطه  سوده مطرح  رلی  های فر شهری علت ا سعه  شهر و با طرح های تو این طرح ها با 

ه باز زندفرسـوده، بهسـازی و  –ه سـازی محورهای فرهنگی باز زندعدم تحيق برنامه ها بوده اسـت.و در ادامه بهسـازی و 

شهری و در نهایت  سأله دار  ضی، بافت های م سازی تعوی شهر سازی با ایجاد باز زندسازی )تجمیع( یا  سازی و به دفاتر ه 

 خدما  مربوطه ادامه پیدا کرد .

ــده،  ــنها ش ــت طرح های اجرا و پیش ــکس در کلیه این طرح ها دیدگاه کالبدی نگاه غالب بوده ولی به تدریج به دنبان ش

سازی بافت  سازی و باز ضوع به سازی را به واکاوی در نگرش، دیدگاه خود در برخورد با مو شهری و متولیان نو مدیریت 

باعث شـــد، نگرش اجتماعی و مردم محور کم کم جایگاه خود را در این فرایند پیدا و حتی نگاه غالب فرســـوده کرده که 

اقتصــادی و...( باعث  –شــود .همچنین در ادامه این فعالیت همکاری همه جانبه تمامی بخش ها )کالبدی، اجتماعی، مالی

باز ریت شهری و پژوهشگران از نحوه بهسازی و شد که قطار بافت فرسوده وارد ریل بهسازی شود ولی نگرانی جدید مدی

 ه سازی و کی یت سطح زندگی می باشد که نیاز به مدیریت و برنامه ریزی دقیق تری از مرحله شروع آن به بعد دارد.زند



 98 فصل زمستان 36 می، سال شانزدهم شمارهالپژوهشی مطالعات هنر اس - نشریه علمی

 بهسازی آثار تاریخی شهر گرگان با رویکرد جذب توریسم: مقالهعنوان 
336 

ه سازی و بهسازی بافت های فرسوده نیازمند همت جمعی باز زندشیوه مداخله ایده ان و به عبارتی دیگر شیوه بهینه در 

بازیگران این حوزه )مردم، مدیریت شـهری )دولت(، کارشـناسـان و سـرمایه گياران و پیمانکاران(، می باشـد که سـاختار 

ه سازی و بهسازی بدون نيص بتواند بازآفرینی شهری رقم باز زندجدیدی باید در این موضوع تشکیل شود که خط تولید 

بدی بتواند معنای دقیق واژه توانمندسازی اجتماعا  محلی را به اجرا ه سازی و بهسازی کالباز زندبزند، همچنین عالوه بر 

گياشته و تغییر همه جانبه در بافت ایجاد نماید. تشکیل مجموعه هایی رسمی و قانونی در مناطق و تيسیما  جغرافیایی 

شیوه و مجوعه ایده ان سیاری کند.  سطح کالن و خرد می توان به این موضوع کمك ب شرایط  مرتبط، چه در  شامل  باید 

 زیر باشد:

 داشتن قدر  اداری و سیاسی  -1

 داشتن توان مالی و فنی باال -2

 وجود قوانین و ميررا  دقیق و مختص بافت فرسوده مرکزی  -3

 توان همراه نمودن و هدایت مالکین و اقناع برای حضور در این مسیر -4

 داشتن الگو طراحی و برنامه برای بهسازی و بازسازی محدوده فعالیت  -5

 اقتصادی و...( محدوده فعالیت  –شناخت جامع از شرایط )کالبدی ،اجتماعی ،مالی  -6

بهسازی و بازسازی بافت فرسوده مرکزی با مشارکت مردم )تئوری پایه رساله( می تواند پنجره ای رو به پیشرفت و ارتيای 

سطح کمی و کی ی زندگی در شهرها باشد. مشارکت مردم و دستگاه های اجرایی با رویکرد توانمندسازی در زمینه های 

ــت محیطی ( در  ــادی ،کالبدی ،اجتماعی و زیس ــهری می تواند تحيق پیدا کند . )اقتص ــایه وجود حکمروایی خوس ش س

ه سازی و بهسازی بافت های شهری و عدم توانایی مالی ساکنین، نیازمند ایجاد سازوکار و مکانیزم علمی و باز زندموضوع 

ــراکت عمومی ــد .بحث ش ــهری می باش ــیدن به اهداف علیه برنامه ریزی ش ــده و گام به گام برای رس  – عملی تعریق ش

سته زمینه بهسازی و  ساختار کاری خود توان سرمایه ،اعتماد و ن ار  در  سازی بافت با باز زندخصوری به دلیل وجود  ه 

ستای  ساکنین ،توان مالی و فنی و همچنین وجود ن ار  دولتی بتواند گامی محکم در را سازی و باز زندجيس اعتماد  ه 

 بهسازی بافت  فرسوده مرکزی شهری بردارد.

 که دارایگرگان  با ارزشی چون با رویکرد توریسم به نوسازی و طراحی بافت های تاریخی شهری در شهر تاریخی و اگر 

با توجه به واقع شدن این شهر در خط توریستی شمان  ژگی های منحصر به فرد نیز می باشد توجه بیشتری شود ووی

 یافت.  ایران، می توان به قابلیت های موفق تری در جيس توریسم دست
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